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EDITAL DE VAGAS PARA MONITOR VOLUNTÁRIO DISCIPLINA 
ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR – PROJETO 
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1. DA IDENTIFICAÇÃO. 

- Unidade. INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE- IHS 

- Departamento: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM- REN 

- Título e Código do Projeto. RENA0011- MONITORAMENTO DA HIGIENE 
OCUPACIONAL E ERGONOMIA DA SAÚDE DOS TRABALHADORES 
TERCEIRIZADOS 

- Disciplinas vinculadas ao Projeto. REN00119 – Enfermagem em Saúde do 
trabalhador, RGE00004 – Estágio Supervisionado I, Temas Avançados em Ergonomia e 
Enfermagem nos canários de trabalho e território (REN00132)  

- Professor Orientador Coordenador do Projeto. Profa Dra Silvia Regina Teodoro 
Pinheiro 

- Número de monitores voluntários. 04 (quatro) vagas para monitor voluntário 

2. DAS INSCRIÇÕES. 

- Período de 06 a 08 de abril de 2022 

- Local de inscrição: endereço eletrônico do coordenador do projeto 
siluff2013@gmail.com 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO 

Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitor 

A documentação comprobatória do(s) bônus deve ser enviada ao Coordenador de 
Monitoria, durante o período de inscrições, pelo e-mail: janainaluiza@id.uff.br 

4. DAS AVALIAÇÕES. 

- Data e Horário. Dia 11 de abril de 2022 às 20:00 



- Local de realização Via Google Meet. O link da sala será enviado para o e-mail do 
candidato.  

- Ementa relativa ao Projeto objeto do concurso. 

O papel do fundamental do profissional Enfermeiro é o registro das atividades do 
Processo de Enfermagem (PE), pois são estratégias que colocam em prática o 
conhecimento e habilidade do mesmo por ser privativo de acordo resolução 272/2002, 
além de ser um processo de trabalho importantíssimo na promoção e prevenção da saúde, 
necessário na aplicação da Política Nacional Saúde dos trabalhadores e trabalhadoras  
bem como na colaboração à empresa e trabalhador quando envolvidos em processos 
judiciais. 
O diagnóstico de riscos para saúde no ambiente de trabalho aplicando as NR 05 CIPA; 
NR 06 EPI; NR O7 PCMSO; NR 09 PPRA; NR 17 Ergonomia; NR 23 Proteção contra 
incêndio; NR24 Condições Sanitárias; NR 32 Ações de Segurança e Saúde no trabalho 
em Serviços de Saúde é o levantamento comunitário de fatores de presente a partir dos 
determinantes sociais em saúde e condições de trabalho. 
Os profissionais estão expostos a diversos riscos ambientais, físicos, mentais, riscos de 
acidentes e doenças ocupacionais e muitas vezes enfrentam situações laborais 
inapropriadas. 
A Saúde do Trabalhador abrange a Saúde Pública e Privada, a qual tem como finalidade 
o estudo e intervenção nas relações entre o trabalho e a saúde, em busca de promoção e a 
proteção da saúde do trabalhador, Vigilância na saúde do trabalhador, compreendendo a 
integralidade entre os procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação no SUS. 
 
- Critérios de seleção.   

1- Ser aprovado com a nota mínima de 7,00 (sete) na prova oral; 
2- Ter sido aprovado com a nota mínima de 7,00 ( nota 7,0 - Enfermagem em Saúde 
Trabalhador; 
3- Demonstrar interesse, compromisso, responsabilidade ética e habilidades técnicas, 
científicas e sociais inerentes às funções de monitor para desenvolvimento do projeto de 
monitoria vinculado à disciplina 
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- Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete); a modalidade de prova será oral 

- Data e local da divulgação do resultado: Será disponibilizado no dia 12/04 /2022 no 
e-mail do aluno  

- Critérios de desempate (maior nota na aprovação da disciplina). 

- Instâncias de recurso- O prazo para a interposição de recurso junto ao executante 
responsável é de 72 (setenta e duas) horas após a divulgação dos resultados, enviadas ao 
e-mail ao Departamento de Enfermagem/REN.  

 

5. DA ACEITAÇÃO DA MONITORIA VOLUNTÁRIA. 

O candidato classificado no processo seletivo terá o prazo de 02 (dois) dias, após a 
liberação do resultado do processo seletivo, para aceitar a monitoria voluntária em 
comunicação ao Coordenador de Monitoria do Executante. Será considerado desistente o 
candidato que não cumprir o prazo estabelecido. 

 

6. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 

Os candidatos classificados que aceitarem participar do Programa de Monitoria como 
Monitores Voluntários deverão encaminhar ao endereço eletrônico da Coordenação da 
disciplina e monitoria que atende o Departamento, o Termo de Compromisso 



devidamente assinado, ou a declaração de que aceita as cláusulas do Termo de 
Compromisso no prazo o aceite da Monitoria Voluntária, nas 24 horas pós processo 
seleção . 

 

                                 Rio das Ostras 5 de abril de 2022. 
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